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  21/08/1398: ؛ تاریخ پذیرش20/03/1398: تاریخ دریافت

  1چکیده
در  ،سالصورت کمی، بارزترین روش، شرکت دادن نتایج حاصل از هر  یید وجود اثرات متقابل بهأبراي تسابقه و هدف: 

طور متوالی  به ،آوري ) سالسالثیر اثر درونی (و نه أت در این میان، محصوالت باغی تحتآنالیزهاي تجزیه مرکب است، 
ها از  سالسازي میانگین هموارمنظور حذف این اثر و  هش بهشود. در این پژو عملکردشان از سالی به سال دیگر، کم و یا زیاد می

تجزیه مرکب  ازهر جزء  اتآن تغییر  وسیله هشود تا ب ر کمکی در مدل استفاده میعنوان متغی آوري هر ژنوتیپ به شاخص سال
  هاي سازگار با شرایط این اقلیم معرفی گردند. مشخص گردد و در نهایت با استفاده از پارامترهاي پایداري، رقم و ژنوتیپ

  

شده از سراسر ایران استفاده شده است. این  آوري ژنوتیپ و رقم جمع 100جهت انجام این پژوهش از  ها: و روشمواد 
 هکاشته شددر سه تکرار، در ایستگاه تحقیقاتی زیتون طارم، ) RCBD( هاي کامل تصادفی لوكها و ارقام، در قالب طرح ب ژنوتیپ

 ،آوري صورت کیلوگرم در هر درخت برآورد گردید. اثر سال عملکرد هر درخت به، 96تا  1391سال زراعی، از سال  6مدت  و به
ها با استفاده از آن، از  متوالی و تصحیح میانگین   دوسالههاي طی دوره ،براي هر ژنوتیپ) ABI( آوري سال شاخص  با محاسبه

در نهایت  و ررسی و تجزیه مرکب قرار گرفتندشده مورد ب حالت اصلی و تصحیح ها در دو ها حذف گردید و در نهایت داده داده
  هاي کشت استفاده گردید. سالاز ده پارامتر پایداري جهت شناسایی رقم پایدار در 

  

ء  که مقدار جز طوري هاي با یکدیگر داشتند. ب تفاوت عمده ،حالت مختلف تجزیه نتایج تجزیه واریانس مرکب، براي دوها:  یافته
این  سالچنین اثر  درصد افزایش نشان داد. هم 61 هاي اصلی هاي تصحیح شده نسبت به داده در دادهژنتیکی جدول تجزیه مرکب 

مقدار اثر متقابل در هر دو حالت براي  روبرو بود. يدرصد 23 کاهش، با درصد 14 به 37توجیه  ل به طرز چشمگیري ازجدو
هاي متناظر  مقایسات انجام شده براي جفت سال دار شد. معنیدرصد توجیه  32و  35ترتیب با  هاي تصحیح شده و نشده به داده

هاي اصلی و تصحیح شده  مشابه براي داده سال عملکرد براي هر دو  تفاوت میانگین  دهنده نشاناستیودنت، -t با استفاده از آزمون 
ثیر دخالت دادن متغیر کمکی شاخص أت هددهن صورت مثبت و منفی برآورد گردید. که نشان طور متوالی به بود. مقدار این پارامتر به

  رقم از پدیدهپ یا ثیر قرار گرفتن آن ژنوتیأت تحت  مطلق این پارامتر نمایندهتر قدر آوري در محاسبات است. مقدار بیش سال
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و  ‘ کرونیکی’م ارقا ها، و با استفاده از روش تصحیح داده م در این پژوهش با عملکردي مطلوبارقاترین  پایدار آوري است. سال
  تعیین گردید. ، با توجه به سه عامل ثبات در عملکرد، مقدار عملکرد و کیفیت روغن ‘ کنسروالیا’
  

تواند نتایج حاصل از مطالعات سازگاري در این محصوالت را در  آوري در محصوالت باغی، می سال  وجود پدیدهگیري:  نتیجه
ها و ارقام  و پارامترهاي آن بستگی ندارد، شایستگی واقعی ژنوتیپ سالاي داخلی، که به  اي تغییر دهد. پدیده مالحظه حد قابل

ر عنوان یک متغی هاي وابسته به سازگاري به آوري در تجزیه دهد. دخالت دادن شاخص سال کننده در آزمایش را تغییر می شرکت
اتخاذ تصمیمی  در نهایت ژنوتیپ و × سالهاي هر  تعدیل میانگین در محاسبات، ريآو کمکی، عاملی مهم در کاهش اثرات سال

  داده  دو مجموعهارقام، در  و تعیین سازگاري این تفاوت در بررسی کلی .است صحیح در رد یا قبول سازگاري یک ژنوتیپ
ثبات عملکرد در تعیین رقم مطلوب اَمري از طرفی در نظر گرفتن عامل مقدار عملکرد عالوه بر تصحیح شده و نشده بارز است. 

  ضروري است.
  

    آوري، متغیر کمکی شاخص سال، ها تجزیه کوواریانس، تصحیح میانگین، پارامترهاي پایداري کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
از  .Olea europaea Lزیتون با نام علمی 

باشد و  مورد استفاده انسان میترین گیاهان  قدیمی
دلیل اهمیت فراوان آن، چه از لحاظ تجاري و چه از  به

نظر پزشکی همواره مورد توجه اصالحگران و 
باغبانی قرار داشته است. مبداء پیدایش  پژوهشگران

اي منطقه زاگرس ایران و برخی نیز  این درخت را عده
دانند که بعدها به  سوریه، فلسطین و آسیاي صغیر می

بلندي  ).25ه یافته است (یونان، ایتالیا و اسپانیا را
متر، قطر تنه تا یک متر و قطر  12درخت زیتون تا 

رسد. ریشه نسبتاً سطحی بوده و  متر می 4الی  2تاج 
رود و  متر در زمین فرو نمی سانتی 150حداکثر بیش از 

. تنه در یابد و افقی گسترش می اي صورت شبکه به
پا، صورت دیر ها به و برگ اي زیتون عموماً درختچه

مرغی، دمبرگ  اي یا واژ تخم تک متقابل، سرنیزه تک
کوتاه، همیشه سبز و داراي کوتیکول ضخیمی است. 

ها در زیتون سفید شیري، داراي چهار کاسبرگ که  گل
اند و داراي چهار گلبرگ  در دو طرف قرار گرفته

پیوسته و دو پرچم و یک مادگی با دو برچه که 
آذین  شود. گل رور میها با معموالً یکی از برچه

ي و دمگل کوتاه است. از نظر باروري زیتون  ا خوشه

گشن بوده و عامل اصلی  و دگرگیاهی خودگشن 
افشانی در آن باد و حشرات است. میوه زیتون از  گرده

آید. شکل آن بیضی، به طول  شمار می نوع شفت به
متر و عرض یک تا یک و نیم  نیم سانتی و یک تا دو

شود،  ساله دیده می هاي یک و در روي شاخه متر سانتی
شود و در اوایل پاییز، بسته به  میوه در بهار تشکیل می

رسد. میوه از سه  نوع زیتون و شرایط اقلیمی، می
است که  بر تشکیل شده بر و درون بر، میان قسمت برون

بر غشایی نازك یا کم و بیش ضخیم و چرم مانند  برون
سبز و بعداً به رنگ بنفش یا سیاه  دارد که در جوانی

بر گوشتی و داراي مقدار نسبتاً  شود. میان متمایل می
صورت  بر به ن مطبوع خوراکی است. درونزیادي روغ

اي نیمه چوبی و سخت است و روي خود  پوسته
داراي شیارهاي طولی باریک و متعددي است. در 

ها به میوه تبدیل  زیتون تعداد بسار کمی از گل
 20الی  16تا  6-5شوند و معموالً در هر خوشه  یم

 2017آمار ارائه شده در سال  ).36میوه وجود دارد (
از سوي سازمان فائو سطح زیر کشت زیتون در دنیا را 

میلیون و هشتصد هزار هکتار برآورد کرده  10حدود 
 71) که سهم ایران از این مقدار بیش از 18است (

هاي  سطح زیر کشت باغهزار هکتار است. تغییرات 
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بارور زیتون در شهرستان طارم نشان بارور و غیر
دهد که گسترش و تولید زیتون در این شهرستان از  می

گرفتن روند رو به رشدي برخوردار است. با در نظر 
زیتون در ایران،   باالي تنوع و پراکنش گسترده  درجه
تواند در میان کشورهاي  می ژنتیکی آن  ذخیره
). کاشت 38( اهمیت باشد دارايخیز جهان  زیتون

هاي آزمایشی و  زیتون در هر منطقه مستلزم کشت
اکنون در بسیاري از  هاست. هم پایداري عملکرد آن

هاي مختلف خارجی و  خیز کشور رقم مناطق زیتون
   اند. داخلی کشت و ارزیابی شده

حصوالت باغی است که در آن زیتون یکی از م
هاي  شود. تفاوت مشاهده می "تناوب باردهی"  پدیده

اندك در عملکرد سالیانه امري طبیعی است که به 
شود (اثر  ها مربوط می عوامل اقلیمی و آفات و بیماري

به که تناوب باردهی  متقابل محیط در رقم)، در حالی
منظم (دو ساله یا   تغییرات شدید باردهی با چرخه

هاي دو ساله  چرخهشود، که در  تر) گفته می بیش
محصول (آور) که تولید تعداد دنبال یک سال پر هب

همراه است، سالی کم  بسیار زیاد غنچه و گل و میوه 
  ).12( بار یا بدون محصول (نیاور) خواهیم داشت

ر عملکرد نسبی یمحیط با تغ× اثر متقابل ژنوتیپ 
هاي  گزینش ژنوتیپ هاي مختلف، ژنوتیپ در محیط

). 11 و 21نماید ( پیچیده و با اشکال مواجه میبرتر را 
دلیل پاسخ  هاي مختلف معموالً به العمل ژنوتیپ عکس

ها در  ها و یا قدرت تظاهر متفاوت آن متفاوت ژن
هاي مختلف است. فعل و انفعاالت بین  محیط

ها و اثرهاي محیطی را اثر متقابل ژنوتیپ و  ژنوتیپ
وتیپ و محیط ). اثر متقابل ژن8دانند ( محیط می

همبستگی بین اثر ژنوتیپی و فنوتیپی را کاهش داده و 
دهد. تجزیه  ها را کاهش می پیشرفت گزینش ژنوتیپ

ترین روشی است که براي پی بردن به  پایداري مهم
ماهیت اثر متقابل ژنوتیپ و محیط کاربرد دارد و با 

توان ارقام پایدار و سازگار را شناسایی  توجه به آن می

هاي  ). روش30 و 11د استفاده قرار داد (و مور
و  سال× گوناگونی براي بررسی اثر متقابل ژنوتیپ 

). که 6( هاي پایدار ارائه شده است تعیین ژنوتیپ
متغیره، چندمتغیره و ناپارامتري  هاي تک شامل روش

هاي  چه محاسبه و استفاده از روش). اگر25باشند ( می
ي آسان است، ولی این متغیره پارامتري و ناپارامتر تک

بعدي اثر توانند ماهیت پیچیده و چند ا نمیه روش
رو استفاده از  متقابل را به خوبی تفسیر نمایند. از این

متغیره براي رفع این مشکل پیشنهاد هاي چند روش
توان  متغیره میهاي چند از میان روش )23شده است (

 هاي پالت که بر مبناي تجزیه به مؤلفه به روش باي
 و 22، 27، 20اصلی پیشنهاد شده است اشاره کرد (

 با توجه به اهمیت متغیرهاي کمکی در باغبانی،). 44
و تجزیه اثر ها  کوواریتارائه روشی براي بررسی 

ها،  محیط به منظور ارزیابی ژنوتیپ× متقابل ژنوتیپ 
و توصیه بهترین  سالها و  ها، روابط بین ژنوتیپ محیط

ضرورت  کاشته شده،  براي منطقهژنوتیپ(ها) براي 
  خواهد داشت.

سازگاري نه رقم بومی و وارداتی  پژوهشدر یک 
در زمان،  هاي خُرد شده کرتزیتون در قالب آزمایش 

هاي کامل تصادفی در چهار ایستگاه  بر پایه طرح بلوك
ذهاب طی  تحقیقاتی طارم، رودبار، کازرون و سرپل

مشخص شد  پژوهشپنج سال ارزیابی شدند، در این 
 ‘ کنسروالیا’که در ایستگاه تحقیقات زیتون کازرون رقم 
عنوان رقم  با عملکرد و نسبت گوشت به هسته باال به

با  ‘ آمیگدالولیا’دو منظوره (کنسروي و روغنی) و رقم 
عنوان رقم روغنی  عملکرد و درصد روغن باال به

ذهاب نیز  شناسایی شدند. در ایستگاه تحقیقاتی سرپل
منظوره و در عنوان یک رقم دو به ‘ کنسروالیا’رقم 

عنوان ارقام  به ‘ زرد’و  ‘ کنسروالیا’منطقه طارم ارقام 
عنوان ارقام  به ‘ آربکین’و  ‘ کرونیکی’منظوره و ارقام دو
  ).3( غنی شناسایی شدندرو
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مشکل اقتصادي مهم براي صنایع  آوري یک سال
باشد. این پدیده در  میوه و آجیل در تمام دنیا می

برخی درختان مانند انبه، سیب، گالبی، زردآلو، پسته، 
تر بوده و با توجه به رقم  گردو، مرکبات و زیتون شایع

 "آور"باشد. در سالِ  گیاه، میزان این پدیده متفاوت می
هاي کوچک و  اد میوهمشکل اصلی کشاورزان تعداد زی

محصول یا  باشد. در سال کم در نتیجه کاهش قیمت می
تر مستعد  کیفیت و بیش ها بزرگ، بی خاموش، میوه

هاي فیزیولوژیکی هستند. در نتیجه، این پدیده  بیماري
باعث ناپایداري قیمت و نامنظمی درآمد ساالنه 

کیفیت  هاي کم چنین تولید میوه گردد. هم کشاورزان می
تواند باعث از دست دادن بازار براي برخی  می

آوري یک پدیده  جا که سال محصوالت شود. از آن
تري  یقباشد، بررسی دق داخلی می  کننده طبیعی و تنظیم

 ).7براي شناخت آن الزم است (

طور عمده سبب  اختالل به به عنوان یک آوري سال
ها و  عدم شناخت صحیح لیاقت و سازگاري ژنوتیپ

ضروري  بنابراینگردد،  ) میسالارقام با شرایط رشد (
اري عملکرد ارقام در رسد جهت بررسی پاید نظر می به

هاي  سال  ثیر این پدیده در میانگینأنحوي ت ها، به محیط
مختلف تحت کشت خنثی گردد. یک روش قدرتمند 

 کمکیجهت حصول به این مهم استفاده از متغیر 
  ها است. جهت تصحیح داده "آوري سال"

در بین تیمارها  منظور بهبود دقت مقایسه صوالً بها
چنین باال بردن کنترل خطاي واحدهاي آزمایشی  و هم

شود تا در نهایت  از تحلیل کوواریانس استفاده می
تري ارائه گردد. در تجزیه کوواریانس،  بینی دقیق پیش

که براي هر یک از باشد  کوواریت، خود یک متغیر می
گردد و در صورت  واحدهاي آزمایشی استخراج می

در مدل و داشتن ارتباط خطی  کوواریتوجود متغیر 
توان از آن براي   با متغیر مورد مطالعه (پاسخ) می

اصالح متغیر اصلی قبل از انجام مقایسات بین تیمارها 
عنوان ترکیبی از  توان به بهره برد. این روش را می

 .شمار آورد واریانس و رگرسیون خطی بهتجزیه 
توان بدون در نظر گرفتن  تجزیه کوواریانس را می

  ).5ماهیت تیمار در مدل مورد استفاده قرار داد (
تجزیه کوواریانس در واقع روشی براي کاهش 

است. تجزیه کوواریانس یک روش اشتباه آزمایشی 
 که سایر مستقیم براي کنترل اشتباه است در حالیغیر

هاي آزمایشی به  بندي واحد ها مانند گروه روش
هاي یکنواخت و افزایش تکرار روش مستقیم  بلوك

ثیر کاهش اشتباه آزمایشی توسط تکنیک أهستند. ت
تر از کاهش اشتباه توسط  تجزیه کوواریانس، بیش

هاي مستقیم است. تجزیه و تحلیل کوواریانس  روش
و  ها یک روش آماري بسیار مهم در طرح آزمایش

اما به  ،باشد خصوص در علوم کشاورزي و باغی می به
شود. این روش در  دالیل مختلف از آن استفاده نمی

حقیقت تحلیل واریانس را با تجزیه رگرسیون ترکیب 
 کمکیکرده و از آن براي کاهش تغییراتی که با متغیر 

کند. با این روش همچنین  شود، استفاده می ایجاد می
شده براي تیمارها را  گیري هاي اندازه توان میانگین می

تري مورد  تصحیح و متغیر وابسته را با دقت بیش
  ).41 و 13ارزیابی قرار داد (

ترین کاربردهاي استفاده از کوواریانس عبارتند  مهم
از: الف) کنترل خطا و افزایش دقت، ب) جهت 

، کمکیتصحیح مقادیر متغیر پاسخ با استفاده از متغیر 
ها به  ضرب کوواریانس کل یا جمع حاصلج) تجزیه 

هاي مختلف و د) برآورد مشاهدات از بین رفته  مؤلفه
  ).4و  33، 16، 29، 14(

  ثیر پدیدهأ، بررسی تپژوهشز این هدف ا
آوري در زیتون در مطالعات سازگاري، حذف اثر  سال
آوري با  عنوان کوورایت شاخص سال به آوري سال

با در نظر  ها دادهو مقایسه  استفاده از تحلیل کواریانس
ها،  گرفتن کوواریت و عدم دخالت آن در تجزیه

 و برآورد پارامترهاي سالهاي ژنوتیپ/ تصحیح میانگین
توجه به مقدار  سازگاري و شناسایی رقم مطلوب با
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چنین کیفیت روغن در  عملکرد و ثبات عملکرد و هم
  شرایط اقلیم طارم است.

  
  ها مواد و روش

ژنوتیپ بومی،  92این مطالعه از  براي انجام
پالسم  آوري و ارزیابی ژرم حاصل از پروژه ملی جمع

رقم  8استان همراه با  10زیتون ایران، از منابع ژنتیکی 
کبکی، زرد، روغنی، کرونیکی،  مطرح شنگه، تخم

عنوان شاهد استفاده  کنسروالیا و مانزانیال و آربکین به
 1385ماه سال  اسفندمواد ژنتیکی این آزمایش در  .شد

در خاك با بافت شنی لومی داراي  6×5با فاصله 
گذاري  اي کشت شدند. نام سیستم آبیاري قطره

هاي  صورت شماره و یا رقم هاي ناشناخته به ژنوتیپ
ها با نام شناخته شده در محل  تجاري برخی از منطقه

آوري، صورت گرفت. هر ساله با آنالیز برگ،  جمع
ختان از نظر غذایی بررسی شده و شرایط کمبود در

باتوجه به آن مقدار کود ازت، عناصر ریز مغذي و 
این ارقام در قالب  کود حیوانی الزم تعیین گردید.

با سه  )RCBD( هایی کامل تصادفی طرح بلوك
تکرار، مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعات و 

ها از سال ششم کشت درختان، در  آوري داده جمع
  آغاز و تا شش سال پس از آن  1391سال 

  رقم و ژنوتیپ موردنظر  100 عملکرد .ادامه داشت

برداري (کنسروي یا روغنی) در  بر اساس نوع بهره
ماه با برداشت محصول از سه درخت  شهریور و آبان

هر تکرار براي هر رقم و ژنوتیپ انجام و مقدار 
آوري  عملکرد به ازاي کیلوگرم در هر درخت جمع

سپس براي تجزیه آماري از سه درخت هر  گردید و
  تکرار میانگین گرفته شد.

محل انجام پروژه در شهرستان طارم علیا و بخش 
گیلوان از توابع استان زنجان، قرار گرفته است که 

رغم نزدیکی به دریاي خزر، از رطوبت و  علی
مند است و داراي اقلیم  تر بهره هاي شمالی کم بارندگی

هاي بسیار گرم و  ا تابستانخشک شدید ب نیمه
  باشد.  هاي مالیم می زمستان

  مشخصات اقلیمی گیلوان عبارتند از:
و  26؛ طول جغرافیائی 36و  79عرض جغرافیائی 

49 متر؛ متوسط دماي  360؛ ارتفاع از سطح دریا
 -10گراد؛ حداقل دماي مطلق  سانتی 4/17سالیانه 

گراد؛  انتیس 43 گراد؛ حداکثر دماي مطلق سانتی
  متر. میلی 250متوسط بارندگی سالیانه 

بررسی دماي ایستگاه تحقیقات زیتون طارم در 
دهد  با استفاده از سیستم دیتا الگر نشان می 2014سال 
درجه وجود دارد و  38ساعت دماي باالي  114

تر ساعت گرم  درجه است. بیش 46حداکثر مطلق آن 
  .)43( باشد می 12-14مربوط به مردادماه در ساعات 

  
  .*جدول پارامترهاي محیطی براي هر محیط آزمایشی -1جدول 

Table 1. Table of environmental parameters for each experimental environment. 
  سال آزمایش                   

Year of Experiment  
  

 پارامتر محیطی          
Environmental parameters 

1391 
2012 

1392 
2013 

1393 
2014 

1394 
2015 

1395 
2016 

1396 
2017 

  میانگین دماي سالیانه
Average annual temperature 

18.70 18.33 18.37 18.54 18.40 18.31 

  سالیانهمیانگین بارش 
Average annual rainfall 

22.12 20.14 19.13 18.97 26.57 19.12 

  .1396 سازمان هواشناسی جمهوري اسالمی ایران *
* Islamic Republic of Iran Meteorological Organization, 2017.  
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آوري براي هر رقم براي  سالمقدار ضریب 
زیر محاسبه  رابطههاي دوساله آزمایش از طریق  دوره
  شود: می

  

)1         (                          

  
سن  i ،عملکرد Y ،آوري ضریب سال I که در آن،
). 23هاي مطالعه شده است ( تعداد سال nدرخت و 

آوري براي  دلیل استفاده از فرمول ضریب سال به
هاي یک سال  ناچار باید از داده هاي دوساله، به دوره

دلیل ماهیت درصدي  چنین به کرد، همنظر  صرف
سازي  آوري از تبدیل رادیکالی براي نرمال ضریب سال

ز آن، براي بررسی متغیر کوواریت استفاده شد. پس ا
هاي عملکرد  داده ،ثیر کوواریت در مدلأاثر متقابل و ت
آوري در قالب طرح مرکب،  ریت سالابه همراه کوو

کمکی مقدار تجزیه شدند و با استفاده از متغیر 
میانگین عملکرد براي هر محیط تصحیح شده و از 
میانگین تعدیل شده براي انجام مطالعات پایداري 

 ، ژنوتیپها داده تجزیه مرکب در استفاده گردید.
در  عامل تصادفیعنوان  به سالو  عنوان عامل ثابت به

  مدل لحاظ شدند.
 سالدر این میان، وجود اثر متقابل ژنوتیپ در 

گردد،  یپ برتر میتسبب پیچیدگی روند انتخاب ژنو
بنابراین نیاز است تا مقدار ثبات صفت، براي هر 

منظور برآورد سازگاري صفت  ژنوتیپ برآورد گردد. به
شرح زیر  هاي مختلف سازگاري به عملکرد از شاخص

استفاده شد. شاخص محیطی، مقدار تفاوت ژنوتیپ از 
کند.  اي مختلف را بیان میه سالمیانگین یک ژنوتیپ در 

نظر مد هاي ه، اختالف میانگین ژنوتیپبه این صورت ک
گردد و براي هر  ها محاسبه می سالشده در تمام  مطالعه

ژنوتیپ شاخصی با توجه به مقدار اختالف از میانگین 
شود. در  د میها، برآور سالنظر در تمام یپ مدکل ژنوت

هاي مورد  نوتیپاین شاخص سایر ژ   نتیجه، در محاسبه
تر این  . هر ژنوتیپ با مقدار کمآزمایش دخالتی ندارند

  .)34( خواهد بودشاخص پایدارتر 
  

)2                 (2 2
i i ij i.

1S ( ) ( (y y ) )
q 1

  
   

  

، هاي آزمایشی سالتعداد  qکه در آن، 
ijy  میانگین

، سالهر ژنوتیپ در 
i .y هاي یک  میانگین ژنوتیپ

  باشد. می سال
کند که  شاخص ضریب تغییرات ژنوتیپی بیان می

یک واحد تغییر در میانگین یک ژنوتیپ در  يازا به
کند. با  ر مییراکندگی چقدر تغیها مقدار پ سالتمام 

توجه به این تعریف ماهیت این شاخص نیز همانند 
ي ها ی مستقل از سایر ژنوتیپواریانس محیط

کننده در آزمایش است و تنها به بروز صفت  شرکت
هاي مورد بررسی بستگی  سالمورد مطالعه در تمام 

  ).19( دارد
  

)3                                  (
2
i

i
i.

S
CV ( ) 100

y
   

  

2که در آن، 

iS  واریانس محیطی و
i .y  میانگین

هاي آزمایش است. با استفاده از  سالژنوتیپ براي تمام 
هاي آزمایشی سازگار  سالاین شاخص، ژنوتیپی با 

ترین مقدار ضریب پراکندگی  باشد که داراي کم می
  باشد.

ها از اثر  یک از ژنوتیپ پارامتر اکوواالنس سهم هر
عبارتی دیگر، سهم هر  شود. به شان حاصل می متقابل

هاي  از واریانس خطاي جدول میانگینژنوتیپ 
ها  یک از ژنوتیپ است. بنابراین هر سالژنوتیپ در 

ترین فاصله از صفر باشد، پایدارترین  که داراي کم
 رابطهوسیله  هشود. این شاخص ب ژنوتیپ شناخته می

  :)42( شود زیر محاسبه می
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)4           (        2 2
i ..ij i. . jW (y y y y )     

  

 که در آن،
ijy یک از مشاهدات میانگین هر ،

i .y 
. ،میانگین ژنوتیپی jy  سالمیانگین، ..y  میانگین کل

  هاست. داده
ضریب رگرسیون ژنوتیپی با استفاده از میانگین 

هاي ژنوتیپی  یر مستقل و میانگینعنوان متغ سال به
یر وابسته، ضریب رگرسیون عنوان متغ سال بهبراي هر 

 سالمیانگین ژنوتیپی را روي میانگین ژنوتیپی هر 
ijیعنی  .jy .yb عنوان معیار پایداري هر ژنوتیپ  را به

. ضریب رگرسیون ژنوتیپی با استفاده )14( کند بیان می
  شود: زیر محاسبه می زابطهاز 

  

)5                      (
ij i. . jj

.jj

(y y )(y y)
bi

(y y)

 





  

  

 که در آن،
ijy ها میانگین ژنوتیپ ،

i .y  میانگین
. ،ژنوتیپی jy  سالمیانگین، y  باشد. میمیانگین کل  

ضریب تشخیص آن قسمت از تغییرات موجود در 
عملکرد یک ژنوتیپ که علت برازش مدل است را اندازه 

ثیر میانگین انحرافات أت تحت تشد بهگیرد و چون  می
هرچه مقدار این تغییرات بنابراین رگرسیونی است. 

 رابطه. )31( تر خواهد بود تر باشد ژنوتیپ پایدار کوچک
  ص به این شرح است:ضریب تشخی  محاسبه

  

)6                             (
2 2
i . jj2

i 2
ij i.j

b (y y)
R

(y y )






  

  

2 که در آن،
ib شیب خط رگرسیونی، 

ijy  میانگین
 ،ها ژنوتیپ

i .y میانگین ژنوتیپی، . jy  سالمیانگین، 
y باشد. میانگین کل می   

چنین بر طبق نظر ابرهارت و راسل ژنوتیپی  هم
که میانگین انحراف از رگرسیون آن   پایدار است
  ):15( کوچک باشد

)7 (2 2 2
i ij i. . j ..

j j

1S d (y y ) b2 (y y )
q 2

 
      

   
  

2 که در آن،
ib شیب خط رگرسیونی ،

ijy  میانگین
 ،ها ژنوتیپ

i .y  سال،میانگین . jy  محیطی،میانگین 
y  و میانگین کلq باشد. ها می تعداد سال  

افزار  ها با استفاده از نرم متحرك داده گیري میانگین اندازه
Excel 2016  هاي  مرکب داده انجام شد. براي تجزیه

 GENSTAT ver.12افزار  شده از نرم اصلی و تعدیل
هاي  چنین پارامترهاي سازگاري و رتبه استفاده شد، هم

  انجام شد. R- Project ver. 3.5.2وسیله  هآن ب
  

  نتایج و بحث
تعیین ترین کاربردهاي تجزیه مرکب  از مهم ییک

هاي تحت  سالها و  د اثر متقابل بین ژنوتیپوجو
چنین برآورد سهم هریک از اجزا واریانس  کشت و هم

از واریانس کل است. تجزیه مرکب با ترکیب چند 
هاي یکسان را به  العمل ژنوتیپ آزمایش منفرد عکس

). در تجزیه 17کند ( هاي مختلف بررسی می سال
نوتیپی و ، ژسالهاي اصلی مقادیر اثرات  مرکب داده

دار شده  چنین اثر متقابل در سطح یک درصد معنی هم
شده با  هاي تصحیح است. همین نتایج براي داده

آوري نیز تکرار شده است.  استفاده از کوواریت سال
 37از  سالء اثر  نکته مهم در این دو تجزیه کاهش جز

هاي تصحیح شده است.  درصد در داده 14درصد به 
 9هاي تجزیه شده  ژنوتیپی در داده در پی آن مقدار اثر

ها و  درصد افزایش یافته است. با هموار شدن داده
ثیر أآوري ارقام ت اثرات محیطی ناشی از سال  کاهش

شود. در  حقیقی این جزء بر واریانس کل نمایان می
آوري در جزء ژنوتیپی   مقدار کوواریت سال 3جدول 

ییدي بر أت دار شده است، این امر و اثر متقابل معنی
آوري در مدل و حذف  نیاز استفاده از کوواریت سال

ست. اصوالً ها تصحیح میانگیناثرات آن و در نهایت 
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شود  دار می ر کمکی در مدل معنیکه اثر یک متغی زمانی
نیاز است تا به طریقی این اثر از میانگین حقیقی 

ها بر آن اساس تصحیح  تفکیک داد شده و میانگین
کمکی  عنوان یک متغیر آوري، به سال). 17( شوند

ها و ایجاد تفاوت بین  ریب شدن میانگینسبب اُ
آوري) و  هاي اصلی (با حضور کوواریت سال داده

هاي حقیقی (پس از حذف اثر کوواریت  میانگین
  گردد. آوري) می سال

  
  .هاي اصلی براي داده و صد ژنوتیپ سال پنجهاي اصلی براي  تجزیه مرکب داده -2جدول 

Table 2. Combined analysis of the main data for five environments and one hundred genotypes. 

  منابع تغییرات
Source of variation 

  آزادي  درجه
df 

  مجموع مربعات
SS 

  درصد توجیه
Percentage of Explained 

  میانگین مربعات
MS 

F 
 P ارزش

P-Value 

 سال
Year 

4 167388.10 36.79 41847.02 585.80 <0.001 

  سال تکرار/
Rep./Year 

10 714.36 0.16 71.44 0.92  

  ژنوتیپ
Genotype 

99 66495.00 14.61 671.67 8.64 <0.001 

  ژنوتیپ × سال
Year×Genotype 

396 143357.30 31.51 362.01 4.66 <0.001 

  مانده باقی
Residual 

990 76941.59 16.94 77.72   

  کل
Total 

1499 454896.40 100    

  
هاي  فید در تجزیه تحلیل دادهاگرچه بخش م

محیطی، در بخش ژنوتیپی و اثرات متقابل چند
تر از  معموالً چندین بار بزرگ سال باشد، اما بخش می

سبب متمرکز  سالاین دو بخش هستند. برزگی اثرات 
آزمایش بر جزئی است که به ارزیابی ارقام  شدن نتایج

  سازگاري که روي   در مطالعه). 43ارتباطی ندارد (
  اَنبه انجام شده است، مشخص گردید، که بیش از 

  اثر   وسیله هصد از واریانس کل آزمایش بدر 40

) 1996). زوبل و گوچ (9شود ( توجیه می سال
باالترین  سالهچند هاي آزمایش تر بیشمعتقدند در 

است  سالها مربوط به اثرات  سهم از مجموع واریانس
درصد  80بیش از  و این سهم در بعضی از موارد به

روي سورگوم در دیگري که  پژوهشرسد. در  می
 سالکشور هند انجام شده مشخص گردید سهم اثر 

  ).32( درصد باشد 89تواند تا  می

  
   



 همکارانو  زاده امیرعباس تقی
 

237 

  .و صد ژنوتیپ سال پنجهاي اصلی براي  تجزیه مرکب داده -3جدول 
Table 3. Combined analysis of the main data for five environments and one hundred genotypes. 

 منابع تغییرات
Source of variation 

آزادي  درجه  
df 

 مجموع مربعات
SS 

 درصد توجیه
Percentage of Explained 

 میانگین مربعات
MS 

F 
 P ارزش

P-Value 

 سال

Year 
4 38272.12 13.58 9568.03 134.89 <0.001 

 کوواریت
Covariate 

1 75.96 0.03 75.96 1.07 0.328 

سال تکرار/  
Rep./Year 

10 638.40 0.23 70.93 1.012  

 ژنوتیپ
Genotype 

99 67059.00 23.80 677.36 10.69 <0.001 

ژنوتیپ × سال  

Year×Genotype 
396 98775.39 35.06 249.43 3.94 <0.001 

 کوواریت
Covariate 

1 14274.10 5.07 14274.10 225.27  

مانده باقی  

Residual 
990 62667.49 63.36 63.36   

 کل
Total 

1499 281762.50 100    

  
داده  براي هر جفت ها کلی میانگین تفاوتطور به

طور متناوب منفی  شده و اصلی در یک سال به تصحیح
آوري و  ه است. وجود پدیده سالو مثبت محاسبه شد

نظر قرار دادن آن براي تصحیح، سبب شده که در مد
هاي  هاي متمادي جاي ارزش باالتر براي داده سال

  طور متناوب عوض شده و  شده به اصلی و تصحیح
قرار  "نیاور"در سالی که درختان عمدتاً در حالت 

شده براي جبران باال  اند، مقدار عملکرد تصحیح داشته
 "آور"که در حالت  رفته و تفاوت مثبت شود حال آن

هاي اصلی باالتر است    بودن درختان مقدار ارزش داده
منفی  ها براي دو عملکرد و در نتیجه میانگین تفاوت

استیودنت بین هر  -t ). آزمون 4 خواهد شد (جدول
 ،هاي تصحیح شده و اصلی براي سال جفت از داده

داري میان جفت  تفاوت معنی مشخص نمود که
  دهنده هاي آزمایش شده وجود دارد. این امر نشان داده

آوري در مدل و تصحیح  ثیر کوواریت سالأکارا بودن ت
  ر است.ها بر اساس این معیا ه داد
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  .شده هاي بررسی شده، براي محیط هاي اصلی و تصحیح ه شده براي داد استیودنت جفت -t نتایج آزمون  -4جدول 
Table 4. T-Student test results for main and corrected data for surveyed environments. 

 مقایسات
Comparisons 

  اختالفات میانگین
Mean of 

Differences 

 معیار انحراف
  اختالفات

Std. Deviation of 
Differences 

 استاندارد خطاي
  اختالفات میانگین

Std. Error Mean of 
Differences 

t 

    درجه
  آزادي

df 

 سطح
  داري معنی

Sig. 

هاي  هاي اصلی و داده داده
 1392سال   شده تصحیح

Main data and corrected 
data of year 2013 

2.56 3.85 0.38 6.67 99 0.00 

هاي  هاي اصلی و داده داده
  1393سال   شده تصحیح

Main data and corrected 
data of year 2014 

-4.88 3.66 0.36 -13.35 99 0.00 

هاي  هاي اصلی و داده داده
 1394سال   شده تصحیح

Main data and corrected 
data of year 2015 

2.36 4.76 0.47 4.96 99 0.00 

هاي  هاي اصلی و داده داده
 1395سال   شده تصحیح

Main data and corrected 
data of year 2016 

-5.98 3.77 0.38 -15.87 99 0.00 

هاي  هاي اصلی و داده داده
 1396سال   شده تصحیح

Main data and corrected 
data of year 2017 

5.92 3.12 0.31 18.97 99 0.00 

  
بري  سال× متقابل ژنوتیپ  دار بودن اثر معنی

ها در واکنش به  دهد که ژنوتیپ عملکرد نشان می
جا که تجزیه  ها داراي نوساناتی بودند. از آن سال

مرکب فقط اطالعاتی در مورد وجود و یا عدم وجود 
تجزیه  بنابراین  دهد، ارائه می سال× اثر متقابل ژنوتیپ 

هاي پایدارتر سودمند  پایداري براي شناسایی ژنوتیپ
ها  رو، تجزیه پایداري ژنوتیپ ). ازاین37خواهد بود (

 هاي مختلف پایداري انجام پذیرفت. با استفاده از آماره
در شناسایی یک رقم سازگار، عالوه بر پایداري و 

نیاز به حصول  ها سالثبات تحت شرایط مختلف 
سازگاري  هاي پژوهشباشد. در  دي باال نیز میعملکر

روي عملکرد عمالً ژنوتیپی پایدار اما فاقد تولید باال را 

عنوان یک رقم برتر به کشاورز معرفی کرد.  توان به نمی
رو نیاز است تا عالوه بر پایداري، تولید باال نیز  از این

در معرفی ارقام لحاظ گردد. به این منظور از پالت 
شود  ب رگرسیون در مقابل عملکرد استفاده میضری

با استفاده از ها  حالت بررسی داده در دو). 17(
ها  هاي اصلی و تصحیح شده، براي برخی ژنوتیپ داده 

گردد. در  هایی در رتبه مشاهده می و ارقام تفاوت
ترین عملکرد را  هاي اصلی رقم کنسروالیا بیش داده

هاي تصحیح شده رقم  که در داده داشته است حال آن
ن مقدار عملکرد را به خود اختصاص یرکرونیکی باالت

در هر دو حالت بررسی  ’ QG12‘  داده است. ژنوتیپ 
ترین مقدار تولید را  با وجود ثبات در عملکرد، کم



 همکارانو  زاده امیرعباس تقی
 

239 

هاي  ه که با توجه به داد ’PS1‘    داشته است. ژنوتیپ
اصلی ژنوتیپی با سازگاري عمومی متوسط شناخته 

هاي  وسیله داده هاست در برآورد پایداري ب شده

هاي  سالتصحیح شده ژنوتیپی با سازگاري نسبی براي 
   نامساعد شناسایی گردید.

  

  
  

هاي  هداد هاي اصلی؛ ب) ه داد هاي پژوهش براساس دو معیار ضریب رگرسیون و عملکرد براي الف) پراکنش ارقام و ژنوتیپ -1شکل 
  تصحیح شده.

Fig. 1. Distribution of cultivars and genotypes of research based on two regression coefficients and yield for  
a) Main data; b) Corrected data. 

  
آوري در مدل و تصحیح  بردن کوواریت سال کار به

وسیله آن، سبب ایجاد تفاوت در نتایج  هها ب میانگین
 تر بیشکه در  طوري هتجزیه پایداري شده است، ب

  پارامترهاي مختلف پایداري، رتبهموارد با توجه به 
هاي  ها و ارقام عوض شده است. در داده ژنوتیپ

اصلی باالترین مقدار میانگین تولید مربوط به رقم 
هاي تصحیح شده  دادهکه در  است. حال آن ‘ کنسروالیا’

به خود  ‘ کرونیکی’ترین مقدار تولید را رقم  بیش
هاي  ین مقدار تولید در دادهتر است. کم اختصاص داده 

 ’QG 12‘ شده مربوط به ژنوتیپ و اصالح اصلی
زیتون عالوه بر مقدار عملکرد،  هاي پژوهشاست. در 

اي  کیفیت روغن در رقم یا ژنوتیپ نیز از اهمیت ویژه
هایی کمی و کیفی روغن  ردار است، ویژگیبرخو

ثیر عوامل مختلف محیطی و مدیریت أت زیتون تحت
باغ قرار دارد. شرایط اقلیمی، رقم، روش کشت، زمان 

برداشت و روش فرآوري خصوصیات نهایی روغن 
کند  کنند و این امکان را ایجاد می زیتون را تعیین می

یی مختلف که محصول مشابه مربوط به مناطق جغرافیا
هاي زیادي  ). نتایج پژوهش35را از هم تشخیص داد (

) بر کیفیت 28( ) و شرایط اقلیمی39در مورد رقم (
روغن زیتون منتشر شده است. در پژوهشی که جهت 

هاي  تعیین اثر رقم و شرایط اقلیمی بر ترکیب اسید
هاي مختلف آن  چرب روغن زیتون با توجه به ویژگی

فیت روغن تحت شرایط اقلیمی انجام شد، بهترین کی
 ‘ کنسروالیا’و ‘  آربکین’، ‘ کرونیکی’طارم مربوط به ارقام 

برآورد گردید، با توجه به نتایج حاصله از این 
 با توجه به کیفیت‘  کنسروالیا’و  ‘ کرونیکی’پژوهش، ارقام 

روغن مطلوب و عملکرد باال و پایدار ارقام مناسب 
  کشت و کار در شرایط اقلیمی طارم هستند.
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  .شده هاي اصلی و تصحیح درصد تشابه براي پارامترهاي مختلف سازگاري بین داده -6 جدول
Table 6. Similarity for different parameters of the compatibility between the original and corrected data. 

  پارامتر پایداري
Stability 

parameter 
 میانگین
Mean 

واریانس 
 محیطی

Sd 

ضریب 
تغییرات 
 ژنوتیپی
CV(%) 

ضریب 
 رگرسیون

bi 

مربعات 
انحراف از 
 رگرسیون

S2di 

ضریب 
 تشخیص

R2 

واریانس 
 پایداري

ri2 

  جینکزپرکینز و 
 (رگرسیون)

Bi 

پرکینز و 
 جینکز
DJi 

اکوواالنس 
 ریک
Wi 

 درصد تشابه

Percentage 
Similarity 

13 8 3 7 1 3 2 7 1 2 

  
  گیري کلی نتیجه

که  ،هاي این پژوهش نشان داد کلی یافته طور به
آوري و استفاده از  ر کمکی سالنظر قرار دادن متغیمد
یت شاخص صورت کووار در محاسبات به آن

تا حد  تواند ساله، میهاي دو آوري در دوره سال
آوري در تقلیل دهد و  ي اثر سالا مالحظه قابل

تعدیل  "ورنیا"و  "آور"هاي  ها را براي سال میانگین
اي در محاسبات  چند تفاوت عمده هرنماید. 

هاي اصلی و  سازگاري براي میانگین  پارامترهاي
سازي شود، اما هموار شده مشاهده می تصحیح
ي امري آور ها و حذف اثر داخلی سال میانگین
تایج و ناپذیر است. وجود این اثر سبب اُریبی ن اجتناب

واقع توسط پژوهشگر در نتیجه اتخاذ تصمیم غیر
رقمی روغنی و رقم  عنوان ، به‘کرونیکی’گردد. رقم  می
کیفیت باالي روغن و  ، با توجه به‘ کنسروالیا’منظوره دو

عملکردي مطلوب و پایدار ارقامی مناسب طارم 
پایداري ارقام   مطالعه . به این دلیل کهباشند می
زمانی   گیاهان چندساله نیاز به مطالعه خصوص در به

مدت و در نظر گرفتن تمام یا حداقل اي بلند در بازه
نیاز دارد، پیشنهاد  رهاي کمکیمتغی ثري ازؤبخش م

 ،تري این حیطه به بررسی گسترده پژوهشگرانگردد  می
داشته  تري اهتمام بیش ،زمانی و مکانی  در محدوده

  باشند.
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